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Voorwoord  
 
Beleidsplan Stichting Al-Himmah  
 
Februari 2020  
 
Geachte lezer,  
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Al-Himmah. Dit beleidsplan is enerzijds gevoed door 
interne ontwikkelingen (bewustwording, verantwoordelijkheid en professionalisering van 
Stichting Al-Himmah) en anderzijds door externe ontwikkelingen (verhoudingen allochtonen 
versus autochtonen, de steeds toenemende benadering/roep van de overheid en sociaal- 
maatschappelijke organisaties naar moskeeën toe als partner bij integratie, etc.). Misschien is 
dit uw eerste kennismaking met een moskee en probeert u met dit beleidsplan een overzicht 
te verkrijgen en meer te weten te komen over de voorzieningen die onze stichting te bieden 
heeft. Derhalve informeren hiermee wij de buitenwereld over de identiteit en activiteiten van 
Stichting Al-Himmah. 
 
In de inleiding zal er kort worden ingegaan op de historie, doelstellingen en huidige positie van 
de stichting. Vervolgens wordt er ingegaan op de organisatie-inrichting. De daaropvolgende 
hoofdstukken zullen respectievelijk ingaan op educatieve-, sociaal/culturele-, 
maatschappelijke- en sportactiviteiten van Stichting Al-Himmah. In dit beleidsplan laten wij 
zien dat Stichting Al-Himmah meer dan alleen een gebedshuis is.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van Stichting Al-Himmah  
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1. Inleiding  
 
Ons bestuur bestaat momenteel uit drie bestuursleden. De bestuursleden hebben binnen de 
organisatie ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Wij vergaderen wekelijks over de gang van 
zaken in de moskee. Een belangrijk wekelijks terugkerend agendapunt van de 
bestuursvergadering is ‟de jongeren zijn de toekomst‟.  
Wij zijn er om de belangen van de stichting te dienen zowel binnen als buiten de moskee. 
Daarbij streven wij ernaar om open en transparant te zijn in ons handelen. Indien u ergens mee 
zit of vragen/opmerkingen heeft, dan kunt u altijd één van de bestuursleden aanspreken in de 
moskee. Indien u liever via de e-mail wilt communiceren dan kan dat uiteraard ook 
(info@alhimmah.nl).  
 
1.1 Historie 
In de afgelopen tien jaar zijn veel Amsterdammers, incl. het huidige bestuur van Al-Himmah, 
naar Zaandam verhuist door de krappe huizenmarkt in Amsterdam. Wat de bestuursleden 
toentertijd opviel was dat deze nieuwe islamitische Zaankanters hun kinderen naar 
Amsterdam brachten voor islamitische lessen i.v.m. dat er niet tot nauwelijks (kwalitatieve) 
lessen werden aangeboden in Zaandam.  
 
Door de grote vraag naar islamitische lessen in de Zaanstad is het idee ontstaan om zelf een 
stichting op te zetten. Door de vele jaren ervaring die de bestuursleden hebben in het primair 
onderwijs en/of in de moskeeën, is het hen gelukt om binnen enkele maanden een volledig 
lesaanbod aan te bieden voor jong en oud, met een sterke focus op een professioneel en veilig 
pedagogisch klimaat.  
 
1.2 Integratie  
Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van Stichting Al-Himmah geen keuze, 
maar een “must”. Nieuw- en oudkomers dienen zich de geschreven en ongeschreven regels 
eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Nadrukkelijk 
vermelden wij hier volledigheidshalve dat dit een proces is wat van twee kanten moet komen. 
Uit eerder onderzoek (Dautzenberg en Van Westerlaak, 2007) blijkt dat moskeeën een 
substantiële rol kunnen spelen in het integratieproces op gemeentelijk niveau. Moskeeën 
kunnen als platform dienen voor interactie tussen burgers van verschillende achtergronden. 
De grote rol die religie in het dagelijks leven van vele migrantengroepen, is hier een belangrijke 
reden voor.  
 
1.3 Emancipatie  
Wij zijn van mening dat enkel een burgerschap niet voldoende is om lid te zijn van een 
samenleving. Een bevestiging van de eigen identiteit speelt hierbij namelijk een grote rol. Dit 
is immers een dynamisch proces voor jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen 
leven. Hiermee wordt een de identiteit gevormd om daarvanuit voor zichzelf en voor de 
samenleving op te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie in de 
samenleving op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen 
en respect hebben voor andermans waarden en normen. Assimilatie wijzen wij af, evenals het 
krampachtig vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst.  



 
 

Het ontplooien van maatschappelijke initiatieven door migrantengroepen geeft blijk aan het 
feit dat ze hun rol willen nemen in het maatschappelijk middenveld. Helaas moet er 
geconstateerd worden dat vele maatschappelijke initiatieven van bestaande stichtingen niet 
goed aansluiten op de belevingswereld van de specifieke problematiek van deze groepen. 
Doordat Stichting Al-Himmah goed weet aan te sluiten op deze belevingswereld en de 
problemen van haar achterban goed begrijpt kan het een belangrijke rol spelen in het 
emanciperen van bepaalde jongeren en diverse migrantengroepen in Zaandam.  
 
1.4 Participatie  
Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent ook jezelf 
dienstbaar maken voor de Nederlandse samenleving. Dit houdt ook een actieve opstelling in 
onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties. Participeren betekent ook een 
actieve houding in het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. 
Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema. Doordat de 
stichting weet wat er in de wijken en de achterban speelt, kan het op een informele manier 
bijdragen aan het participatieproces.



 
 

2. Organisatie  
 
Stichting Al-Himmah is een organisatie die met name drijft op de inzet van de 
vrijwilligers uit de gemeenschap. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de pijlers, 
waarop onze organisatie is gebouwd.  
 
2.1 Gemeenschap & donateurs  
De gemeenschap van Stichting Al-Himmah zijn in Nederland geboren en getogen 
jongeren en migranten (derde generatie migranten) met een islamitische 
achtergrond. Wekelijks wordt onze organisatie bezocht door circa 100 verschillende 
leden. De gemeenschap is voornamelijk woonachtig in de wijken Poelenburg, 
Peldersveld, Bomenbuurt, Rosmolenbuurt en Hoornseveld van Zaandam. Een 
belangrijke plek binnen onze organisatie zijn de donateurs. Dit zijn ook over het 
algemeen onze vaste bezoekers.  
 
2.2 Het bestuur  
Het bestuur is samengesteld op basis van actieve vrijwilligers in de gemeenschap. 
Daarbij is gelet op de deskundigheid van de bestuursleden om de dagelijkse gang 
van zaken in de moskee op een adequate manier te coördineren. Het is dan ook een 
feit dat er met zeer veel daadkracht en professionaliteit gewerkt is aan de realisatie 
van een nieuwe moskee.  
Het bestuur bestaat uit drie personen waarbinnen zowel de jongerenachterban als 
de ouderen worden vertegenwoordigd. Het bestuur komt wekelijks samen om de 
stand van zaken te bespreken en signalen vanuit de achterban te bespreken. 
Belangrijk is op te merken dat de jeugd een drijvende kracht is binnen de stichting, 
wat zichtbaar is in de participatie in het bestuur. De jongeren zijn in Nederland 
opgegroeid en participeren volledig in de Nederlandse samenleving. Door een 
bijdragen te leveren aan onze stichting hopen ze een steentje bij te dragen aan de 
gemeenschap in Zaandam. De jongeren zijn voornamelijk actief binnen de jongeren- 
en activiteitencommissie.  
  



 
 

3. Activiteitenportfolio  
 
Stichting Al-Himmah heeft een breed scala aan activiteiten voor ogen die wij graag 
in de praktijk willen brengen. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op een selectie 
van activiteiten die al plaatsvinden, maar ook activiteiten die wij graag in de toekomst 
uitgevoerd zien worden. De selectie is opgesplitst naar domein waarop de activiteiten 
zich richten.  
 
3.1 Educatieve activiteiten  
 
Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor een goed burgerschap. 
Tevens is een opleiding voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. 
Daarom hecht Stichting Al-Himmah veel waarde aan educatieve activiteiten. 
Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten:  
 
Godsdienstlessen & lezingen  
De imam organiseert wekelijks lessen en/of lezingen waarbij de religieuze 
achtergronden doorgelicht wordt. Om deze informatieve bijeenkomsten 
toegankelijker te maken zijn er ook lezingen die in de Nederlandse taal 
georganiseerd worden, zodat ook de groepen die de Arabische taal niet machtig zijn 
deze lezingen kunnen volgen. Uiteraard zijn ook de groepen met een niet-
islamitische achtergrond welkom. Bij deze sessies zal iedereen de mogelijkheid 
krijgen om vragen te stellen over zaken die men tegenkomt in het dagelijkse leven 
en antwoord op wil hebben. Dit is de uitgelezen mogelijkheid voor groepen, met een 
niet-islamitische achtergrond, om antwoord te krijgen op zaken over de Islam waar 
vaak een vertekend beeld over ontstaan is. Hiermee hoopt de stichting wederzijds 
begrip en respect te creëren.  
 
Wekelijks vinden er lessen plaats voor het reciteren, vertalen en begrijpen van de 
koran. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren om ze hierbij het nodige 
respect voor allen en zelfdiscipline bij te brengen. Uit het verleden is gebleken dat 
jongeren die consequent deze lessen volgen beter presteren op school en minder in 
de wijken rondhangen.  
 
Huiswerkbegeleiding & mentor  
Huiswerkbegeleiding door ouderverzorgers is iets wat ontbreekt bij veel migranten 
gezinnen. Dit verschijnsel is niet ontstaan uit het feit dat er een bepaalde bereidwillig 
ontbreekt maar meer uit het feit dat zij dit niet kunnen. Om deze reden zullen er in 
de nabije toekomst een aantal avonden per de week, door hoogopgeleide vrijwillige 
leden, huiswerkbegeleiding gegeven worden aan leerlingen vanaf groep acht. Ook 
zullen deze kinderen een mentor krijgen waar zij terecht kunnen met andere 
problemen om deze leerlingen te adviseren hoe ze bepaalde zaken binnen de studie 
het best kunnen aanpakken. Daarbij zullen deze leerlingen/studenten ook geholpen 
worden bij het vinden van een stageplek.  
 



 
 

3.2 Sociaal-culturele activiteiten  
Op sociaal-cultureel vlak probeert de stichting ook haar steentje bij te dragen. Er 
worden diverse activiteiten ontplooit om invulling te geven aan dit domein. De 
stichting is bewust van haar sociale functie in de wijk en wilt als platform dienen, waar 
wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er zullen diverse:  
 
Excursies  
Meerdere malen per jaar zal Stichting Al-Himmah excursies en uitjes organiseren. 
Deze excursies zullen verschillende doelen hebben van kennisvergaring tot het 
bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en amusement voor de jeugd. Voorbeeld 
kunnen zijn: pretpark bezoek, karten, bowling en picknicken. 
 
Feestdagen  
Viering van (religieuze) feestdagen zoals Suikerfeest (na het einde van de Ramadan) 
en het Offerfeest. Daarnaast kan de stichting ook een rol spelen bij diverse belangrijke 
levensmomenten (huwelijk en geboorte), als daar door de leden een religieuze 
invulling aan gegeven wilt worden.  
 
3.3 Sport en gezondheidsbevordering  
Sport boeit en sport bindt, daarom speelt lichamelijk beweging een belangrijke rol in 
onze activiteiten. De stichting vindt het belangrijk om zowel jongeren als ouderen 
binnen de migrantengemeenschap te informeren over de voordelen van sport voor 
de gezondheid en activiteiten op dit gebied aan te bieden. Zoals men weet blijken 
migrantengroepen ook te kampen met specifieke gezondheidsproblemen 
(chronische ziekten etc.), de bekendheid met gezondheidszorg blijkt vooral bij 
ouderen migranten nog beperkt. Door de nauwe contacten met deze doelgroep kan 
door de stichting ook op dit gebied een slag worden geslagen. Hieronder volgt een 
korte toelichting op voorbeelden van deze activiteiten:  
 
Voetbal  
Voetbal is de meest populaire sport onder de jeugd. Het is een manier om jongeren 
naast een dosis lichaamsbeweging ook teamplay en discipline bij te brengen. 
Stichting Al-Himmah zal zaalvoetbal organiseren voor de jongeren. Dit kan in 
samenwerking met andere stichtingen. Uit eerder gehouden toernooien blijken 
deze erg veel jeugd aan te trekken die vaak onzichtbaar blijven voor maatschappelijk 
actieve organisaties. Doormiddel van deze toernooien kunnen deze jongeren ook 
meer betrokken worden met de eigen wijk en leeftijdsgenoten.  
 
Zwemmen  
In de omgeving beschikken we de beschikking over uitstekende zwemfaciliteiten. 
Helaas moeten wij constateren dat vooral migranten weinig gebruik maken van deze 
faciliteiten. Daarom wil de stichting een keer per maand de mogelijkheid aanbieden 
om kennis te maken met het zwemmen.  
 
3.4 Maatschappelijke activiteiten  



 
 

Zoals eerder vermeld heeft Stichting Al-Himmah als doelstelling om een belangrijke 
rol gaan spelen in het maatschappelijke middenveld. De nauwe contacten met 
migrantengroepen in Zaandam, zorgt ervoor dat de stichting een 
vertegenwoordigingsfunctie heeft binnen onze gemeente. Daarnaast kan de 
stichting ook een maatschappelijke rol fungeren door een brug te vormen tussen 
deze jongeren en migrantengroepen en de overige onderdelen van de Nederlandse 
samenleving. De maatschappelijke functies die de Stichting Al-Himmah wil spelen 
kunnen als volgt beschreven worden:  
 
Sociale controle  
Er gaat een enorme sociale controle van de moskee en de stichting uit. De geestelijk 
verzorger binnen onze stichting (o.a. middels de vrijdagdienst) staat bij veel gelovigen 
hoog in aanzien. Doordat de geestelijk verzorger hierin aandacht geeft aan 
burgerschap in de Nederlandse samenleving (vanuit een islamitisch perspectief) 
worden bepaalde zaken eerder in de praktijk gebracht. Daarnaast is de stichting ook 
een ontmoetingsplek waar problemen bespreekbaar kunnen worden gemaakt en in 
een vroeg stadium worden gesignaleerd. Dit alles draagt bij aan een goede relatie 
met de buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijken.  
 
Samenwerking met andere organisaties  
Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt Stichting Al-Himmah o.a. 
samen met de gemeente, scholen, andere (maatschappelijke) organisaties 
(bijvoorbeeld politie, Marokkaanse en Turkse stichtingen). Maar ook op andere 
gebieden zoals gezondheidszorg en onderwijs zullen er diverse contacten worden 
aangegaan om onze (gezamenlijke) achterban zo goed mogelijk te kunnen 
faciliteren.  
 
Themabijeenkomsten  
Van tijd tot tijd organiseert Stichting Al-Himmah bijeenkomsten over thema’s die 
actueel zijn. Zo kunnen wij verschillende bijeenkomsten organiseren over 
verzekeringen, gezondheid en het onderwijssysteem. Daarbij werden telkens 
gastsprekers uitgenodigd om duidelijkheid te verschaffen. De volgende thema´s 
zullen nog zeker (wederom) aan de orde komen: Arbeid, sociale zekerheid, onderwijs 
en opvoeding, huisvesting, gezondheidszorg en welzijn, overheidsbeleid rond 
minderheden, taken van politie en justitie, media en informatie, peuterspeelzaal, 
rechtshulp, bibliotheek etc. 
 
3.5 Aandacht voor elkaar  
Onze gemeenschap is er samen in geslaagd om een stabiel bestuur aan te stellen 
met oog op eenheid, participatie en saamhorigheid.  
We zijn zeer trots op onze gemeenschap en willen daarom investeren in deze 
eenheid en de broeder- en zusterschap intensiveren. Dit willen we doen door meer 
aandacht te geven aan elkaar met een actieve houding hierin vanuit het bestuur.  
 
Hieronder treft u enkele voornemens en praktische daden van aandacht:  



 
 

 Bij het overlijden van een lid uit onze gemeenschap faciliteert het bestuur de 
middelen voor een maaltijd na het janaaza-gebed (dodengebed) voor de 
nabestaanden.  

 Leden die een langdurige ziekenhuisopname of langdurig ziek zijn zullen 
bezocht worden. Zusters krijgen dan bezoek van leden van de 
zusterwerkgroep. Het mee te brengen voedsel of bloemstuk zal door het 
bestuur gefaciliteerd worden.  

 Eens per twee maanden blijven we in contact met actieve vrijwilligers die een 
merkbare bijdrage leveren aan de stichting. Tijdens dit contactmoment 
ontvangen we feedback en brainstormen we over oplossingen voor diverse 
uitdagingen en streefdoelen. Ook is het een goed moment om velen te 
bedanken voor hun inzet. 

 Elke nieuwe bekeerling zal gekoppeld worden aan een geschikte lid binnen 
onze gemeenschap. Meer informatie over de opvang van bekeerlingen is te 
raadplegen bij het bestuur.  

 
Enkele voordelen:  
 Intensiveren van onze broeder/zusterschap  

 Het aanmoedigen van geboortes en huwelijk  

 Het gericht onderwijzen van onze gemeenschap  

 Dankbaarheid tonen  

 Het stimuleren van onderwijs en motiveren van leerlingen en studenten om 
door te zetten.  

 Het bieden van (halal) alternatieven voor onze jongeren  

 Het aansporen tot geduld  

 Het stimuleren van sport en culturele activiteiten  

 Het laten zien aan de gemeenschap en daarbuiten dat onze broeders en 
zusters een actieve rol spelen binnen de Nederlandse samenleving met 
volledig behoud van onze islamitische identiteit.  

  



 
 

4. Financiering  
De realisatie van onze uitbreiding, alsmede de beoogde activiteiten, brengen de 
komende vier jaren een aanzienlijke kostenstroom met zich mee. Middels dit 
financieel plan zal onder andere ingegaan worden op de inkomsten en uitgaven.  
 
4.1 Inkomsten 
 
Om het voorgaande te realiseren worden de inkomsten op de volgende wijze 
gegenereerd: 
 

- Elke laatste vrijdag van de maand wordt er tijdens het vrijdaggebed (drukste 
moment van de week) een inzameling gehouden; 

- Vaste sponsoren die hun donaties op maandelijkse basis naar ons overmaken; 
- “Dragers”. Dit zijn donateurs die zelf kunnen kiezen waarin ze willen bijdragen. 

Bijvoorbeeld aan huur, sport, nutsvoorzieningen etc. 
  
4.2 Uitgaven 
Onze uitgaven hebben maandelijks voornamelijk betrekking op de volgende zaken: 
- Kosten t.a.v. nutsvoorzieningen ( Gas, Water & Electra) € 266,-  
- Huurkosten € 1.434,75 
- Internetabonnement € 42,50 
- Vuilnisservice € 56,87 
- Telefoonabonnement € 11,- 
- Onderhoudskosten ± € 200,- bestaande uit: 
 - Navulling en onderhoud koffieautomaten 
 - Schoonmaakartikelen 
 - Voorraad voedsel, drank (non-alcoholisch) en non-food artikelen in kantine 
 -  Reparaties apparaten 
 
De uitgaven van Stichting Al-Himmah zijn sinds de oprichting volledig zelfstandig 
bekostigd met behulp van donaties. 
  
 
4. Slotwoord  
Zowel het bestuur als de gemeenschap van Stichting Al-Himmah dragen de moskee 
een warm hart toe. Dit motiveert ons om onze mouwen op te stropen en iets te 
betekenen voor zowel de moskee als de maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust dat 
een hoge tolerantiegraad bereikt kan worden door openheid, toegankelijkheid, 
emancipatie en integratie. Wij hopen hiermee een saamhorigheidsgevoel te creëren 
binnen de gemeente dat alle hoogtes overstijgt.  
 
Met nog veel meer enthousiasme en energie zullen we de komende jaren hard 
werken aan de integratie van moslims in de gemeente Zaandam. Dit aspect is 
cruciaal voor de functionaliteit en de rol van Stichting Al-Himmah. Dit vergt veel 
inspanningen van de vrijwilligers die in het bestuur zitten van Stichting Al-Himmah. 



 
 

Onze bestuursleden halen voldoening uit progressie en resultaten. Uit ervaring 
hebben we gezien dat met name de educatieve activiteiten hun vruchten afwerpen. 
De jongeren die bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding krijgen, geven aan dat zij veel 
profijt hebben van deze lessen.  
 
Daarnaast zijn we te spreken over de verstandhouding met de buurtbewoners. Hoe 
meer we in dialoog treden, hoe meer we elkaar leren kennen. Dat is onzes inziens de 
beste weg om het welzijn van de samenleving te vergroten. Ten slotte achten wij het 
noemenswaardig dat wij de prettige samenwerking met de gemeente erg op prijs 
stellen.  
 
Wij hopen hiermee een bepaald enthousiasme en proactieve houding opgewekt te 
hebben bij alle partijen welke hetzij direct, hetzij indirect in verbinding staat met de 
moskee. Voor meer informatie, mocht u na het lezen vragen/opmerkingen hebben 
of u wilt een bezoek aan de moskee brengen, dan kunt u zich wenden tot:  
 
Stichting Al-Himmah  
Smitsven 18, 1504 AM Zaandam  
www.alhimmah.nl  
info@alhimmah.nl  
0031 6 36 102 581 
 
U bent van harte welkom! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur Stichting Al-Himmah 
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